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AL·LEGACIONS DEL CONSELL ESCOLAR DE
MENORCA
Davant el Conseller d’Educació i Universitat a l’Avantprojecte de llei de modificació
del Text refós de laLlei de consells escolars de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Atesa l’anunci del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
pel qual es fa públic l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, perquè les entitats i els particulars que es considerin afectats hi puguin
presentar al·legacions (BOIB núm. 140, de 8 de novembre de 2018).

Atès que el termini fixat d’informació pública és de 15 dies comptadors des de
l’endemà d’haver-se publicat l’anunci del conseller al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Atès que el Consell Escolar de Menorca és part interessada en el contingut
d’aquesta llei, en especial pel que fa a la seva participació en el Consell Escolar de
les Illes Balears i a les atribucions que la llei li concedeix.

RESOLEM

Presentar davant el conseller d’Educació i Universitat les al·legacions que
seguidament es relacionen a l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de
la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre.

Motivació

1. És necessari que les persones que estan en contacte directe amb la
realitat educativa participin. La representativitat al CEIB ha d'afavorir la
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recepció i discussió de propostes de millora del sistema educatiu analitzades
per persones que estan en contacte directe amb els problemes diaris de
l'alumnat, les famílies i l'entorn social. Ha de recollir l'evolució que ha fet la
comunitat educativa al llarg de les darreres dècades: noves associacions,
nous moviments, nous àmbits, etc.
2. Demanam que es respecti la diversa realitat educativa de les 4 illes. Pel
que fa a l’àmbit territorial de referència dels representants del CEIB, es
considera que la realitat social i educativa de les diferents illes que composen
la comunitat autònoma de les Illes Balears ha seguit una trajectòria diversa i
plural. La composició del CEIB hauria de recollir aquesta diversitat de visions
que és enriquidora. No resulta beneficiós per a la participació i la pluralitat
que hagin de quedar exclosos els representants de les entitats que no tenen
representació a totes les illes.
3. Es fa urgent democratitzar el sistema d'elecció del president del CEIB
.

Finalment, i pel que fa al sistema de designació del president del CEIB, es
considera que el dinamisme actual del sistema educatiu de les Illes Balears
requereix canvis en la manera de seleccionar els seus representants, i que
aquests canvis han d’avançar cap a la democratització de l’elecció del
president del CEIB.

Així, doncs, es proposen les següents

Al·legacions

A l’article 9.1, apartat A, de l’Avantprojecte, allà on diu:

“Deu representants del professorat professorat proposats per les associacions i
organitzacions sindicals de l’ensenyament...”

Hauria de dir:
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“Deu representants del professorat dels nivells educatius de l'ensenyament
universitari de les Illes Balears elegits entre el personal docent membre dels
Consells Escolars dels centres o dels Consells Escolars de cada Illa, a través
d'una convocatòria oberta perquè qui vulgui es pugui presentar a conseller del
CEIB. El CE de cada illa elegirà els seus representants al CEIB entre els
presentats preservant la proporcionalitat entre els sectors públic i privat de
l'ensenyament.

Set d’aquests representants han de correspondre a

l'ensenyament públic i tres a l'ensenyament concertat.

A l’article 9.1, apartat Q, allà on diu:

“Un representant de les confederacions o federacions d’associacions de directors,
en proporció a la seva representativitat.”

Hauria de dir:

“Tres representants de les Associacions de Directors de primària i secundària de les
diferents illes.”

A l’article 9.1, apartat R, allà on diu:

“Un representant de les confederacions o federacions d’associacions de docents, en
proporció a la seva representativitat.”

Hauria de dir:

“Tres representants d'associacions de docents de cada illa (AMEA, Moviment
MenorcaEdu21...).”
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A l’article 9.1, afegir un apartat que digui:

“(Lletra que correspongui) Un representant d’Educació de persones adultes.”

A l’article 9.1, afegir un apartat que digui:

“(Lletra que correspongui) Tres representants d’entitats d’educació no formal.”

A l’article 9.1, afegir un apartat que digui:

“(Lletra que correspongui) Un representant del Consell Econòmic i Social.”

A l’article 9.1, afegir un apartat que digui:

“(Lletra que correspongui) Tres representants dels Serveis Socials comunitaris
bàsics locals.”

A l’article 9, afegir un nou apartat que digui:

“(Número que correspongui) Els representants de les diferents entitats es
redistribuiran per illes proporcionalment. Sempre que siguin tres o més, hi
haurà d’haver representants de totes les illes. En el cas de que una entitat
estigui arrelada a una sola illa, també tindrà representació.
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A l'article 9 afegir un punt u, a causa dels moviments que s’estan fent a nivell educatiu per
la creació d’un Col·legi Oficial de Docents, que s’han vist reflectits al Parlament de les Illes
Balears, on s’han realitzat les primeres passes per fer efectiva aquest col·legi:

Es reservarà una plaça per a un/a representant del Col·legi Oficial de Docents de les
Illes Balears, que es farà efectiva quan estigui constituït oficialment.

A l'article 9.1 que regula la composició del CEIB

Apartat A) Allà on diu: "Deu representants del professorat proposats per les
associacions i organitzacions sindicals de l'ensenyament...."

Hauria de dir:
A) Deu representants del professorat dels nivells educatius de l'ensenyament
universitari de les Illes Balears elegits entre el personal docent membre dels
Consells Escolars dels centres o dels Consells Escolars de cada Illa, a través
d'una convocatòria oberta perquè qui vulgui es pugui presentar a conseller del
CEIB. El CE de cada illa elegirà els seus representants al CEIB entre els
presentats preservant la proporcionalitat t entre els sectors públic i privat de
l'ensenyament. Set d’aquests representants han de correspondre a l'ensenyament
públic i tres a l'ensenyament concertat.

A l’article 9.2, allà on diu:

“L’àmbit territorial de referència per les diferents organitzacions, entitats i
associacions esmentades a l’apartat anterior com a proponents en funció de
la seva representativitat, serà el de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.”
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Hauria de dir:

“L’àmbit territorial de referència per les diferents organitzacions, entitats i
associacions esmentades a l’apartat anterior com a proponents en funció de
la seva representativitat, tant podrà ser el de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears com també un àmbit insular per tal de respectar la pluralitat
social i educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

A l’article 9.4, allà on diu:

“El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser
nomenats pel Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’educació. El mateix Consell Escolar de les Illes Balears ha de triar
les persones proposades entre els membres d’aquest òrgan consultiu per
majoria de dos terços en primera votació o, si cal, de tres cinquenes parts en
segona votació. En cas que no s’assoleixin les majories esmentades, després
de les votacions, el conseller competent en matèria d’educació proposarà les
persones que han de ser nomenades president i vicepresident entre els
membres d’aquest òrgan.”

Hauria de dir:

“El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser
nomenats pel Consell de Govern a proposta del CEIB, després que aquest, en
sessió plenària, i a partir d’una convocatòria pública que es regirà per un reglament
específic, elegirà els seus candidats mitjançant votació secreta. La persona amb
més vots serà proposada per a la presidència, i la segona per a la vicepresidència.
A la convocatòria pública s'hi podran presentar les persones que ho desitgin. Els
candidats presentaran un projecte que inclogui les seves línies estratègiques.
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En cas que no es presentin candidats, el conseller competent en matèria d’educació
proposarà les persones que han de ser nomenades president i vicepresident entre
els membres del CEIB.”

Afegir un apartat que faci referència al sistema d'elecció del president i el
vicepresident dels Consells Insulars
El president i vicepresident dels Consells Escolars insulars seran elegits mitjançant
una convocatòria oberta pública on s'hi podran presentar les persones del món
educatiu que ho desitgin i seran elegits mitjançant votació amb el mateix sistema
que es va seguir a l'illa de Menorca on ja s'ha implantat.

A l'article 9.5 que regula l'elecció del secretari

ALLÀ ON DIU:
El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser nomenat pel conseller
competent en matèria d’educació. El secretari del Consell Escolar de Illes Balears
ha de ser un funcionari, adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació

HA DE DIR:
El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser elegit per part dels membres
del CEIB, per un període quatre anys, a l’inici de cada legislatura, d’entre els candidats que
s’hagin presentat a una convocatòria pública, havent de complir el requisit de ser funcionaris
de carrera adscrits a la Conselleria d’Educació. En finalitzar la legislatura, el secretari es
mantindrà en el seu càrrec fins a l’elecció del nou.

AFEGIR
Tercer paràgraf
Quan s'acabi una legislatura ell secretari es mantindrà en el seu càrrec fins que
entri el nou equip per tal d'assegurar que no hi hagi buits en el temps.
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